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Benefícios

Associados têm diversos 
benefícios à disposição

PLANO ODONTOLÓGICO DENTALUNI 

 O principal benefício desta parceria é que você passa a contar com um 
Plano Odontológico com a qualidade e os diferenciais que só a DentalUni tem, 
em condições e preços especiais.

PLANO DE SAÚDE UNIMED

 Os associados têm superdescontos na aquisição do plano de saúde Uni-
med, que possui uma rede credenciada de primeira linha com centenas de mé-
dicos, hospitais e clínicas.

DELL

 O Sincor-PR também tem parceria com a Dell para que você possa adqui-
rir computadores, notebooks e outros equipamentos de informática com des-
contos especiais! Todos os meses há ofertas incríveis para você.

ASSESSORIA JURÍDICA

 Outro grande benefício do Sincor-PR é a Assessoria Jurídica para os Cor-
retores de Seguros Associados. Em caso de necessidade de orientação jurídica 
para dirimir dúvidas em seu favor e/ou de seu segurado, entre em contato. De-
pendendo do lugar do estado em que você está, o Sincor-PR irá lhe indicar um 
advogado para lhe atender. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

 Os Corretores de Seguros Associados ao Sincor-PR têm uma série de be-
nefícios à disposição. Confira alguns deles:

	 Se	você	precisa	fazer	Certificação	Digital	fale	com	o	Sincor-PR.	Valores	espe-
ciais para Corretores de Seguros Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Peça informações 
pelo 4020-2284 (fone e Whats) ou escreva para certificacaodigital@sincor-pr.org.br.

mailto:certificacaodigital%40sincor-pr.org.br?subject=
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Associado, para saber mais sobre esses e outros benefícios 
ligue/Whats para 4020-2284 de qualquer lugar do estado. 
Ou acesse a página de Benefícios do site do Sincor-PR AQUI.

Benefícios

COMITÊ DE INTERLOCUÇÃO

 O Corretor pode se deparar com negativas de indenização por parte das segu-
radoras ou outros casos que podem prejudicá-lo perante o cliente. Para isso o Sin-
cor-PR tem o Comitê de Interlocução, que recepciona estes casos, faz a devida aná-
lise da situação e, quando aplicável, atua com a intercessão junto à seguradora.

SEGURO RC CORRETOR

 Os associados que estão em dia com suas contribuições têm desconto su-
perespecial para contratar o Seguro RC Profissional para Corretor de Seguros. 
Afinal, quem trabalha com proteção também merece ter.

CLUBE DE BENEFÍCIOS - CBCOR

 A Fenacor e os Sincor’s criaram o Clube de Benefícios dos Corretores de Se-
guros.	Trata-se	de	um	clube	de	compras	exclusivo	para	os	profissionais	associados	
aos sindicatos. Além de diversos descontos, a plataforma oferece cashback, ou seja, 
você recebe uma parte do valor pago para utilizar em outras compras no futuro.

SEGURO DE VIDA

	 O	Sincor-PR,	por	intermédio	da	Fenacor,	oferta	um	Seguro	de	Vida	da	MAG	
Seguradora	(Grupo	Mongeral	Aegon)	voltado	especificamente	para	Corretores	
de Seguros. Uma das vantagens são os preços superacessíveis.

ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS

 O Sincor-PR tem parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS) para ofertar 
diversos cursos com descontos especiais para os associados. São inúmeros cursos de 
formação	e	de	aperfeiçoamento	técnico-profissional	para	você	ficar	sempre	atualizado.

LGPDCor

 O Sincor-PR e a Fenacor disponibilizam aos Corretores do Paraná a melhor fer-
ramenta	para	que	você	possa	se	adequar	aos	dispositivos	da	Lei	Geral	de	Proteção	de	
Dados	(LGPD)	e	evitar,	dessa	forma,	ações	judiciais,	punições	e	multas	elevadas	que	po-
dem,	em	alguns	casos,	inviabilizar	a	continuidade	da	empresa.	Trata-se	do	LGPDCor, que 
reúne	as	soluções	específicas	para	as	necessidades	de	empresas	corretoras	de	seguros.

https://www.sincor-pr.org.br/beneficios/

